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POLGÁRMESTERI ROVAT 

Átadásra került a 32Átadásra került a 32Átadásra került a 32Átadásra került a 32----es fes fes fes főúúúút alattyt alattyt alattyt alattyááááni ni ni ni úúúútszakaszatszakaszatszakaszatszakasza    
Magyar Falu Program támogatásával, közel bruttó 400 millió forint hazai forrás felhasználásával befeje-
ződött a 32-es számú Hatvan – Szolnok másodrendű főút Alattyán belterületi szakaszának felújítása. A 
felújított útszakasz 2020. 09. –án került ünnepélyes keretek között átadásra. 

 
A 32-es főút alattyáni szakaszának ünnepélyes átadása 

 

Tisztelt Lakosság! 
Az utolsó Alattyáni Hírmondóban nem jelent meg 
beszámolóm technikai okok miatt. Igyekszem most 
részletesen pótolni ezt a hiányosságot, hogy ne 
csak az internetet használókhoz jussanak el a köz-
érdekű információk, hanem minden lakos megfele-
lően tájékozott legyen a faluban zajló munkákról, 
eseményekről. Egy több hónapos, a Covid-19 vírus 
okozta rendkívüli helyzeten vagyunk túl. Ez nagy-
ban átírta az önkormányzat 2020 évi forgatóköny-
vét is, terveinket meg kellet módosítani, vagy le 
kellett mondani a kivitelezésekről. Igyekeztünk a 
kormány döntéseit betartani és betartatni, aminek 
köszönhetően a veszélyhelyzet ideje alatt települé-
sünk lakosai közül senki sem lett fertőzött meg. 
Voltak olyan lakosok, akik karanténba kerültek, de 
ez csak elővigyázati intézkedés volt. A település 
vezetősége minden lakosnak biztosított részben sa-
ját készítésű maszkot, melynek varrási munkálatait 
helybeli önkéntesek végezték el.  Itt is szeretném 
számunkra megköszönni a napokig tartó önzetlen 

munkát! A későbbiekben maszk, kesztyű és fertőt-
lenítőszer felajánlás érkezett a településre civilek-
től, vállalkozásoktól. A Covid-19 vírus első táma-
dását visszavertük közösen Önökkel! Köszönöm a 
fegyelmezettségüket! Az önkormányzat életében 
és a tervezett programokban nagy módosításokat, 
változásokat vezettünk be, de igyekszünk pótolni 
az elmaradásokat. A vírushelyzetet március végén 
egy örömteli hír törte meg; a település elnyerte a 
Mini bölcsőde létesítésére kiírt pályázatot, mely-
nek értéke kicsivel több, mint 70 millió forint. Áp-
rilisban folytattuk az aktív védekezést közterületek 
rendszeres fertőtlenítésével és megszerveztük az 
idősek igény szerinti segítségnyújtását. Az egyre 
súlyosbodó vészhelyzetben 100 családnak osztot-
tunk 5000 Ft értékű alapélelmiszerekből álló ado-
mányt, melyet mindenkinek házhoz is szállítot-
tunk. Más szervezetek is osztottak csomagokat és 
igyekeztünk velük egyeztetve a lehető legtöbb csa-
ládhoz eljuttatni 1-1 csomagot. A májusi testületi 
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ülésen kezdeményezésemre tárgyaltuk a testvérte-
lepülésünkkel megkötött megállapodást.  A testület 
többsége is úgy érezte, mivel fél évvel a választá-
sok után sem kívánta Makkfalva polgármestere fel-
venni Alattyán új vezetésével a kapcsolatot, nincs 
aktualitása ennek a kapcsolatnak. Ezúton is sajná-
lom, hogy nem tudták elfogadni az októberi válasz-
tási eredményt! A nyár elején megkezdődött a 32-
es út Alattyán belterületi szakaszának felújítása, 
melyet már rég várt a lakosság. A kivitelezés ütem 
szerint haladt és szeptember elején ünnepélyes ke-
retek között megtörtént az út átadása. Köszönöm a 
lakosság türelmét a kellemetlenségek elviselésé-
ben. Temetőt érintő változások is történtek ebben 
az időszakban. Az eddigi temetkezési gyakorlat, 
miszerint csak egy vállalkozás jogosult a temetések 
lebonyolítására megváltozott, így most már min-
denki igénye és pénztárcája alapján búcsúztathatja 
el szeretteit. Az önkormányzat megalapította saját 
tulajdonú Kft-jét, melynek fő tevékenységi köre a 
mára már bérelt TÜZÉP üzemeltetése. Sokan ke-
resnek, hogy mikor nyit ki a telep. Adminisztrációs 
okok miatt még egy kis türelmüket kérem, hamaro-
san megnyílik az Alattyáni Településfejlesztő Kft. 
első telephelye. A nyár közepén újabb sikeres pá-
lyázatokról kaptunk hírt:  
• Alattyán község csapadékcsatornázása címen 

265.000.000 Ft EU-s támogatásban részesü-
lünk. 

• A Magyar Falu Programban először orvosi esz-
közök beszerzésére kaptunk közel 3 millió Ft-
ot, majd 1 hónap múlva a közterület karbantar-
tását szolgáló eszközökre 5.999.965.-Ft-ot kap-
tunk. 

Egy 2019 októberében megkezdett kivitelezésnek 
köszönhetően aszfaltot kapott a Dózsa György utca 
eddig csak kővel borított szakasza és szeptember-
ben a Széchenyi út kátyúi is ki lettek javítva önerő-
ből. Júliusban a testület úgy döntött, hogy a lakos-
ság kérésére szúnyoggyérítést végez, melyet a hó-
nap végén el is végzett előzetes felmérések után 
egy cég. Igyekeztünk a teljes belterületet érintően 
gyéríteni, de kaptunk olyan visszajelzést is, ahol 
nem volt észlelhető a hatás. Tanulunk az esetleges 
hibákból, de sajnos 100%-os eredménye az ilyen tí-
pusú irtásnak sosem lesz. 
Megkeresett az eddig Jászberényben működő 
Wolverines nevű amerikai focicsapat, hogy átten-
nék székhelyüket a kis falunkba. Sikerült a csapat 
vezetőjével megegyezni és így lehetőséget nyúj-
tunk az edzések és meccsek lebonyolítására. Akit 
érdekel ez a férfias sport, kérem látogasson el edzé-
seikre, és akár aktívan kapcsolódjon be azokba. 
A nyár derekán a település meghívást kapott a 
2020. évi Jászapátin hagyományosan megrende-
zésre kerülő Aratónapra. Sajnos a rendkívüli hely-
zet miatt a megjelentek létszámát a szervezők kor-
látozták, így Alattyán 20 fővel képviseltette magát 

a főző- illetve aratóversenyen. A múlt évben mind 
a két számban a csapataink a dobogó tetején végez-
tek és ezért a versenyzők elé nagy kihívás lett ál-
lítva. Meg kellett védeni az első helyet.  A birka-
pörkölt főzés már korán reggel szinte zökkenő 
mentesen elkezdődött kiváló alapanyagokból és 
profi fűszerezéssel. A zsűri véleménye kedvező 
volt, de sajnos voltak jobbak nálunk.  Az aratók 
versenye délelőtt kezdődött. Már az előkészületek-
ben is megmutatta az alattyáni csapat, hogy nem 
bíz semmit a véletlenre és egy olyan gazdag aratók-
nak szánt ételmustrát tálalt fel, hogy mindenkinek 
az elismerését vívta ki. Az aratóink profin és jól 
összehangolt munkával tökéletes tarlót, kévét és 
boglyát hagytak maguk mögött. A délutáni ered-
ményhirdetésen meg is lett az eredménye az izzad-
ságos munkának. Alattyán megvédte a tavalyi első 
helyét és a dobogó képzeletbeli legmagasabb fo-
kára állhatott. A szeptember végére tervezett és 
már szervezés alatt lévő falunapot az újabb Covid-
19 hullám várható megjelenése miatt a testületnek 
le kellett mondani. Ha nem tesszük és esetleg az ál-
lami rendelkezések kiterjednek az ilyen rendezvé-
nyek betiltására több millió forinttal károsodott 
volna a település a megkötött szerződések miatt. 
Ezt felelősségtudatos vezető nem vállalhatja be! 
2020. évi közmunka program jelentős változást ho-
zott az önkormányzat és a település életében. A 
központi irányvonalat követve az értékteremtést 
tűztük ki célul.  A mindennapos értékmegóvás és 
karbantartás mellett a következő munkák valósul-
tak meg. 
• Folytattuk a 2019-es évben megkezdett járda-

lapgyártást, melynek köszönhetően több utca új 
járdát kapott. A Szent István utcában öntött jár-
dával oldottuk meg a már veszélyes szakaszok 
felújítását.  

• Az eddigi juhtartást folytattuk, aminek eredmé-
nyeként a tavasz folyamán kosbárányokat és 
ürüket értesítettünk. Az állomány növelése ér-
dekében a jerkéket továbbtartásra megtartottuk. 

•  Az elődömtől átvett kettő koca süldő megter-
mékenyítést követően 12 kismalaccal bővítette 
állományunkat. Sajnos az egyik kocát selejtezni 
kellett, de helyette új tenyészállatot szereztünk 
be. Jelenleg 7 hízó és kettő vemhes koca képezi 
a sertésállományt. 

•  A programon belül belekezdtünk a csirketar-
tásba. A tervezett 800 db broiler csirke felneve-
lése helyett közel 4400 egyedet gondoztak a te-
lep közmunkásai. Az értékesítés napjainkban is 
folyik.  

• Az idei céklatermelés sikeresnek mondható, hi-
szen több mint 2000 kg céklát értékesítettünk. 

• A piac mögötti, anno tájház célra vásárolt nád-
fedeles ingatlan új tetőt kapott első lépésként. A 
terv a teljes épület felújítása a stílus megóvása 
mellett. 
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Tudom, hogy sokan úgy gondolták vagy akár el is 
várták, hogy az új polgármester mindent megcsinál 
majd, amit az elődök esetleg elmulasztottak. Lehet, 
hogy csalódás, hogy az elmúlt 11 hónap alatt csak 
ennyire jutott a település, de csodát én sem tudok 
tenni!  Sajnos vannak olyan örökségek, amelyeket 
rendbe kell tenni és ezek is energiát és időt vesznek 
el a jövő építésétől. 
2020.09.25-én 17 órakor falugyűlést tartok a Mű-
velődési házban. Szeretettel meghívom a lakossá-
got és ott átfogóbb képet kaphatnak a falu helyze-
téről. Az új vírushelyzetre tekintettel korlátozott 

létszám tud csak részt venni a gyűlésen, mivel tar-
tanunk kell a megfelelő távolságot a vendégek kö-
zött. Kérek mindenkit, hogy a maszkot ne felejtsék 
odahaza, mert a viselése kötelező lesz! 
Az előzetes jelentkezések alapján nagyon való-
színű, hogy a tradicionális búcsú az idén nem ma-
rad el, és szeptember 27-én, vasárnap mindenkit 
szeretettel várunk a megszokott helyen megvaló-
suló igazi, falusi búcsúba! 

 
Tisztelettel: Huszár Arnold polgármester

 
BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT IDŐSZAK TELEPÜLÉST ÉRINTŐ ESEMÉNYEIRŐL 

Az év első felében a képviselőtestület által elfoga-
dásra került a Sector Hungary 1992 Zrt. árajánlata, 
melyet a térfigyelő IP kamerarendszer kiépíté-
sére adott. Korábban másik céggel szerettük volna 
megvalósítani a projektet, de az Elektronika Vo-
nala Security Kft. a szerződéskötést megelőzően 
egy teljesen új ajánlattal állt elő, melyben a ko-
rábbi, testület által korábban elfogadott 4.142.880.-
Ft + ÁFA összeg helyett 6.142.880.-Ft + ÁFA ösz-
szeget közöltek. A nettó két millió forintos emelés 
nem volt elfogadható, ezért másik, hasonló profilú 
cégtől kértünk ajánlatot. A Sector Hungary 1992. 
Zrt. 4.230.000.-Ft + ÁFA (anyagköltség + munka-
díj + kiszállási díj) összegért vállalja a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítését, így a szerződés megkö-
tésre került.  A szerződés értelmében a vállalási díj 
60 %-át, 2.538.000.-Ft + ÁFA összeget előleg cí-
mén (az anyagok beszerzése érdekében) önkor-
mányzatunk átutalta. A tényleges munkakezdés a 
közvilágítási rendszerünk korszerűsítésével 
egyidőben veszi kezdetét. 
Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2019. decemberi zárt ülésén tárgyalta a 
háziorvosi körzet betöltésére érkezett pályázat el-
bírálását. A testület a pályázati eljárást eredmé-
nyesnek és Dr. Katona Gábor Dezső pályázatát ér-
vényesnek nyilvánította, ezzel 2020. július 1-jével 
határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével 
kinevezte őt a háziorvosi munkakörbe. A doktor úr 
azonban önkormányzatunk felé jelezte, hogy a 
munkakört nem tudja betölteni, kérte kinevezése 
hatályon kívül helyezését, így döntését sajnálattal, 
de tudomásul vettük.  
Továbbra is vannak olyan ingatlanok a településen, 
amelyek nincsenek rákötve a közcsatornára és azok 
tulajdonosai nem fizették meg korábban az érde-
keltségi hozzájárulást, most viszont szeretnék tel-
jesíteni, mert rá szeretnének kötni. Ilyen esetekben 
felmerül a kérdés, milyen jogalapja van az önkor-
mányzatnak arra, hogy az érdekeltségi hozzájárulás 
összegét a Víziközmű Társulat (VKT) helyett be-

fogadja? Alattyán Község Önkormányzata a beru-
házás előfinanszírozását biztosító Unicredit Bank 
jogelődjénél a HVB Banknál a Víziközmű Társulat 
hitelfelvételi ügyében készfizető kezességet vállalt. 
A Víziközmű Társulat Bankkal szemben fennálló 
tartozásáért az önkormányzat helytállt, vagyis a 
bank felé fennálló tartozást az önkormányzat a 
VKT helyett megfizette. Alattyán Község Önkor-
mányzata a megfizetett összegre igényt tart, ezért 
2014. június 24-én engedményezési szerződés jött 
létre a VKT és az önkormányzat között, melyben a 
VKT a szerződés aláírasakor lévő és a jövőben ke-
letkező bevételeinek teljes összegét az önkormány-
zatra engedményezte. Ez alapján a szerződés alap-
ján jogosult az önkormányzat az érdekeltségi hoz-
zájárulás befogadására.  
Minden településen, így Alattyánon is probléma az 
elhagyott, romos épületek egyre szaporodó száma. 
A média is foglalkozott már ezzel a kérdéssel, de 
megoldást még senki nem tudott kitalálni. A képvi-
selő-testület már az előző ciklusban is foglalkozott 
a problémával. Sajnos a mai napig nincs jelentős 
elmozdulás ebben az ügyben. Köztudomású, hogy 
ezeknek az ingatlanoknak nagy része súlyos köte-
lezettségekkel terhelt és tulajdonosaik nemcsak a 
terület gondozásáért nem tesznek semmit, de a ter-
hek megszüntetése érdekében sem. Jelen pillanat-
ban annyi változásról tudunk beszámolni, hogy 
igyekeztünk megkeresni az ingatlanokra bejegyzett 
jogok jogosultjait. A megkeresésben tájékoztattuk 
őket arról, hogy az ingatlan milyen állapotban van 
és feltettük a kérdést, hozzájárulnak-e, hogy az 
épületek lebontásra kerüljenek. Meglepő módon 
már támogató leveleket is kaptunk. Ez természete-
sen pozitív, de felmerül a kérdés, hogy bontás és a 
terület rehabilitációjának, rendbetételének költsé-
geit hogyan tudjuk előteremteni. A nehézségek el-
lenére keressük a megoldást, hogy településünk ar-
culata pozitívan változzon. Ehhez kérjük a lakos-
ság támogatását, ingatlanjaik és azok környezetük 
gondozásával járuljanak hozzá településünk meg-
újulásához.  
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HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK RONGÁLÓDÁSA 
Folyamatosan érkeznek bejelentések a polgármes-
teri hivatalhoz, melyekben a lakosok szállítási na-
pokon a hulladékgyűjtő edények rongálódását te-
szik szóvá. A Jászberényi Vagyonkezelő és Város-
üzemeltető Nonprofit Zrt. vezetőjétől az alábbi tá-
jékoztatást kaptuk: 
Hulladékgyűjtő edények sérülésekor a társaság az 
esetet mindig kivizsgálja. A dolgozókat megkérték, 
hogy ha ilyen történik azt közvetlen vezetőik irá-
nyába azonnal jelezzék, az esetleges reklamációk 

kezelése érdekében. A dolgozók figyelmét mindig 
felhívják, hogy kellő gondossággal járjanak el az 
edények ürítése során, de sok esetben a sérülést bi-
zonyíthatóan az edényzet életkora, állapota, esetle-
ges túlterheltsége okozza.  
A Tisztelt Lakosság panaszát közvetlenül az ügyfél-
szolgálat felé az agnecz.robertne@vvzrt.hu ema-
ilcímre, vagy közvetlenül a szállításért felelő vezető 
felé az 57/411-643-as telefonszámra, illetve a komtit-
karsag@vvzrt.hu elérhetőségen jele

TÁJÉKOZTATÓ MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSRÓL 
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ország 
valamennyi településére kiterjedő, általános mező-
gazdasági összeírást hajt végre, „Agrárcenzus, 
2020” elnevezéssel. A felvétel Országos Statiszti-
kai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyil-
vántartási száma 2374.  A felvétel célja, hogy nyo-
mon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekö-
vetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles 
adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az 
EU és a gazdálkodók részére, amelyhez az adat-
szolgáltatók részvételükkel és pontos adatszolgál-
tatással nagyban hozzájárulnak. A válaszadás min-
den, az adatfelvételre kijelölt gazdálkodó szervezet 
vagy személy számára kötelező. Az online önkitöl-
tési lehetőséget biztosító első szakasz lezárultával 
összeírók fogják személyesen felkeresni – az inter-
netes válaszadással nem élt – címeket 2020. szept-
ember 19. és november 22. között. Az összeírási 
munkát a KSH által megbízott, igazolvánnyal ellá-
tott összeírók végzik. Az összeírói igazolvány sze-
mélyi igazolvánnyal együtt érvényes, amit az adat-
felvétel megkezdése előtt az összeíró köteles fel-

mutatni. Az összeírók a KSH logójával ellátott tás-
kával, a felvétel logóját tartalmazó nyakbaakasztó-
val is fognak rendelkezni. A felvétel elektroniku-
san, a KSH által biztosított tableten történik. Az 
összeírók konkrét, címlista szerinti címeket keres-
nek fel. A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre 
való tekintettel, az adatszolgáltatók és a munkatár-
sak egészségének védelmét szem előtt tartva az 
összeírókat felkészítették a követendő magatar-
tásra, maszkkal és kézfertőtlenítővel látták el őket.  
A felvétel során nyert információkat kizárólag sta-
tisztikai célra használják fel, azokat más szervek, 
személyek részére nem adják ki, az eredményeket 
összesítve közlik a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai 
Unió 2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendele-
tének (GDPR) megfelelően. A felvétel részleteiről 
a www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok oldal 
nyújt további tájékoztatást. A felvétellel kapcsola-
tosan kérdés esetén ingyenesen hívható egy zöld-
szám 80/200–766 (2-es gomb, majd 2374-es 
OSAP-szám megadása szükséges), amelyen kész-
séggel adnak tájékoztatást.  

 
TÁJÉKOZTATÓ A PARKOLÁS SZABÁLYAIRÓL 

A település néhány pontján a lakosok előszeretettel 
használják az önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületet parkolónak, de az is előfordul, hogy 
olyan járművet tárolnak rajta, amely már eleve 
üzemképtelen. A KRESZ rendelkezései alapján 
járművel megállni – ha közúti jelzésből vagy egyéb 
jogszabályi előírásból más nem következik – csak 
az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal pár-
huzamosan, egy sorban szabad. Ezt a rendelkezést 
az óvoda és az iskola előtt fokozottan kérjük be-
tartani. Egyirányú forgalmi úton érvényben lévő 
eltérő szabály alapján az úttest bal szélén – ha köz-
úti jelzésből más nem következik – akkor szabad 
megállni, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig 
mérve legalább 5,5 méter szélességű hely marad.  
Közúton járművet tárolni tilos. A közutak nem tá-
rolásra kialakított helyek. A KRESZ előírása sze-
rint azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű-

vet, amely a közúti forgalomban csak jelzéssel ve-
het részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon – köz-
terület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 
napig szabad tárolni.  Az úton e rendelkezés meg-
szegésével tárolt járművet a rendőrség – a tulajdo-
nos költségére – eltávolítja.  Amennyiben konkrét 
gépjármű üzemben tartóval kapcsolatban van la-
kossági panasz szabálytalan parkolással, gépjármű 
tárolással kapcsolatban, azt kérjük a Polgármesteri 
Hivatalhoz jelezni az üzemben tartó nevének, a 
gépjármű rendszámának, típusának, esetleg egyéb 
azonosító adatok megadása mellett, hogy a szüksé-
ges intézkedéseket megtehessük.  
Kérem Önöket, törekedjük a szabályok betartá-
sára, ezzel is elkerülve a veszélyhelyzeteket és 
előmozdítva a biztonságos közlekedést a település 
belterületi útjain.  

Tóth Ildikó jegyző 
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A BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK 
TÁJÉKOZTATÓJA 

a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
alapján a kutak vízilétesítmények, amelyek meg-
építéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és 
megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A 
korábban engedély nélkül létesített, vagy engedély 
nélkül üzemelő kutakra egyaránt meg kell kérni az 
engedélyt. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gya-
korlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Kormányrendelet 
24. § (1) bekezdése határozza meg azon kutak kö-
rét, amelyek engedélyezését a települési önkor-
mányzat jegyzője végzi, egyéb esetben az eljáró 
hatóság a területileg illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság.  
A lakossági felhasználási célú kutak döntő több-
sége a jegyző engedélyezési hatáskörébe tarto-
zik. 
Az engedélyezés egyik célja a kutak regisztrálása, 
amelyre a vízkészletek mennyiségével való fenn-
tartható gazdálkodás (vagyis ne használjunk töb-
bet, mint amennyi víz utánpótlódik, mert az hosszú 
távon a vízadó rétegek és ezzel a kút kimerüléséhez 
is vezet) miatt van szükség. Másrészt felszín alatti 
vizeink minőségi viszonyainak, esetleges szennye-
ződésének nyomon követése is kiemelt cél annak 
érdekében is, hogy a megfelelő célra a megfelelő 
minőségű vizet használjuk. Egy rosszul megépített 
kút a szennyeződés terjedését nagy mértékben elő-
segítheti. A már elszennyeződött felszín alatti vize-
ink minőségének javítása, a szennyeződés terjedé-
sének megállítása költséges, hosszú folyamat. A 
kutak olyan műszaki létesítmények, amelyek az 
emberi szem elől rejtve nyerik ki a vizet a felszín 
alól, építésük hozzáértést igényel. Az engedélyezés 
másik célja, hogy a kutak hatósági felügyelet mel-
lett létesüljenek, azokat megfelelő tudással rendel-
kező kútfúró szakember készítse, így az engedély 
egyfajta minőségi garanciát is jelent. Amennyiben 
a kútból kitermelt vizet házi ivóvízigény kielégíté-
sére használják, a kút saját célú ivóvízműnek mi-
nősül. Új, saját célú ivóvízmű csak ott létesíthető, 
ahol a közműves ivóvízhálózat nem áll rendelke-
zésre. Ivóvízcélú hasznosítás esetén a kitermelt víz 
minőségének meg kell felelnie az ivóvíz minőségi 
követelményeknek. A meglévő ivóvízmű, ha a ve-
zetékes ivóvízellátás közben kiépült, egyéb házi 
vízellátás céljára (nem ivóvíz) engedélyezhető és 
tovább hasznosítható. A települési önkormányzat 
jegyzője talajvizet és parti szűrésű vizet kiter-
melő kutakra adhat engedélyt. Általánosságban 
elmondható, hogy a talajvíz minősége Magyaror-
szágon döntő többségében emberi fogyasztásra al-
kalmatlan, ezért ivóvízcélú hasznosítás esetén ki-
emelt fontosságú a vízminőség vizsgálata. A mé-

lyebb, réteg-, vagy karsztvizet kitermelő kutak en-
gedélyezése a katasztrófavédelmi igazgatóság ha-
táskörébe tartozik.  
A kút használatához kapcsolódó fontos szabályok: 

• Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni ti-
los! A kitermelt víz használata során keletkező 
szennyvizeket a környezetet nem veszélyeztető 
módon kell elhelyezni. 

• Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivó-
vízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel 
összekötni tilos, mert a talajvízben esetlegesen 
jelen lévő kórokozók az ivóvíz hálózatba ke-
rülve tömeges megbetegedést okozhatnak. 

• A nem víziközműből származó víz azon meny-
nyiségének mérésére, amelyet a felhasználó a 
közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, vízmé-
rőt kell beépítenie, és kérnie kell annak a lesze-
relést megakadályozó zárral, vagy plombával 
történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól.  

• A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos 
engedélyezésekor jogszabály szerinti szakem-
ber (kútfúró, vagy szakirányú felsőfokú vég-
zettségű szakember) közreműködése szükséges. 
Új fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést csak 
vízkútfúró szakember végezheti. Ásott, vert kút 
bármilyen vízjogi engedélyezési eljárásában 
nem követelmény a jogszabály által meghatáro-
zott szakember közreműködése. 

A kútra az ingatlan tulajdonoságnak az üzemelte-
tési vagy fennmaradási engedélyt akkor is meg kell 
szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem 
használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivé-
telt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem történik 
meg a szakszerű eltömedékelés, a megszüntetés) 
addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni. 
A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskö-
rébe tartozó kutak esetében a vízjogi engedélykére-
lemhez a 41/2017.(XII.29.) BM rendelet 2. számú 
melléklet II. pontja szerinti, a kútra vonatkozó mű-
szaki dokumentáció benyújtása szükséges. Magán-
személy a kérelmet papíralapon is benyújthatja, 
más esetében a kérelem az ASP rendszeren keresz-
tül az e-önkormányzat portálon (https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap) benyújtható. Az engedé-
lyezési eljárás lefolytatása illetékmentes.  
 
A már meglévő kutak esetében a vízjogi fenn-
maradási engedélyezési eljárást bírságra kötele-
zés nélkül 2023. december 31-ig lehet kérel-
mezni. 
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A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a lakossági- és közületi felhasználók részére is elengedi a kamat-

terhet és a felszólítási díjat, amennyiben az elmaradt vízdíjszámláikat egy összegben, október 31-ig be-

fizetik. Ezzel a kedvezménnyel csak olyan tartozás esetén élhetnek az ügyfelek, melynek behajtására a 

TRV még nem indított eljárást. Bankkártyás fizetési lehetőséget is biztosítunk az alábbi irodáinkban: Szol-

nok, Törökszentmiklós, Mezőtúr, Nagykáta, Jászberény, Jászapáti, Jászfényszaru, Kisújszállás, Karcag, Ti-

szafüred, Debrecen, Püspökladány, Záhony, Mátészalka, Vásárosnamény, Fehérgyarmat. 

Bővebb információ a www.trvzrt.hu oldalon, valamint az ügyfélszolgálati irodákban. 

 
Díjmentesen elérhet� telefonos ügyfélszolgálatunk: +36 (80) 205-157   

 

Tisztelt Lakosság! 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020.08.15-én rendezte meg a ROMA NAPOT. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a Polgármesteri Hivatal, Kormos Erika és csapata, valamint minden támogatónk segítségét! 
A Roma Önkormányzat az általános iskolai tanulók részére, tanszer csomagokat készített, amit nagy sze-
retettel ki is osztott augusztus 28-án. Az év további részében is azon leszünk, hogy minél több örömöt 
szerezzünk egymásnak és gyermekeinknek!  

Tisztelettel: ARNÖ 

           
                      ROMA NAP a Gecse Árpád Emlékház udvarán                                      Tanszercsomagok osztása 
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Aranyalkony”Aranyalkony”Aranyalkony”Aranyalkony”    Nyugdíjas Klub nyári programjaNyugdíjas Klub nyári programjaNyugdíjas Klub nyári programjaNyugdíjas Klub nyári programja

A 2020-as évi programot sajnos felülírta a koro-
navírus járvány. Nőnapi ünnepségünk után szinte 
semmi sem történt. Júliusban találkozott a tagság 
először, szabadtéri programot, nyársalást tartot-
tunk, mindenki örömére. Ott már beszéltünk a 
nyári kirándulásról, de kérdőjeles volt minden. 
Végül mindenki nagy örömére jól alakultak a dol-
gok. Augusztus 28-án, 37 fővel indult a busz ve-
lünk Sopron irányába.                                            
Első állomásunk Győrben volt, ahol az idegenve-
zető bemutatta a belváros nevezetességeit. To-
vábbi utunk során megálltunk Hegykőn, és a 
Csipkeházban megcsodáltuk az egyedülálló hö-
veji csipkegyűjteményt. Este elfoglaltuk Sopron-
ban a kollégiumi szállásunkat. A következő na-
pon Nagycenken jártunk, ahol a legnagyobb ma-
gyar, Gróf Széchenyi István kastélyát, nagy lel-
kesedéssel mutatta be a helyi idegenvezető. Él-
mény volt hallgatni előadását. Innen továbbmen-
tünk Kőszegre, megnéztük a történelmi belvárost, 

majd a Jurisics várat. 
Késő délután Sopron-
ban a Lővér Pincesoron 
kóstoltunk finom boro-
kat, a jó hangulatot fo-
kozta zenészünk Kajos 
Kálmán zenei aláfes-
tése.  A harmadik na-
pon Fertőrákosra láto-
gattunk. Elektromos 
kisvonattal a Fertő-
Hansági Nemzeti Par-
kon keresztül jutottunk 
el a Mithras-szentéjhez. 
Útközben a vasfüggöny 
nyomvonalát keresz-
tezve haladtunk, és 
megcsodálhattuk a 
Fertő tavi  panorámát. 
Majd busszal elmen-

tünk a Páneurópai Piknik helyszínére. Az 1989. 
augusztus 19-i határnyitással itt kezdődött EU-
RÓPA újraegyesülése. Délután gyalogosan bejár-
tuk Sopron belvárosának 700 éves történetét tük-
röző épületeit, emlékeit. Később újra kisvonatra 
ültünk, és Sopront körbejárva néztünk szét. Ne-
gyedik nap indultunk haza, és útba ejtettük Fertő-
döt. Megnéztük a fetődi Esterházy-kastély épület-
együttesét és a benne látható kortörténeti kiállí-
tást. A kastélyt több száz hektáros park és erdő 
övezi. Hazaérkezés a koraesti órákban, 900 km-t 
magunk mögött hagyva, élményekkel gazdagon 
értünk haza. Szeretnénk még a közös névnapot 
megtartani szeptemberben, remélem sikerülni 
fog? Kívánok mindenkinek jó egészséget, kitar-
tást, vigyázzunk egymásra  az év további rész-
ében!   

Móczó Vilmosné Klubvezető                                          

                                                                             

Alattyáni búcsú 
Mindig gyalog, kerékpárral, lovaskocsin jöttek. Jöt-
tek a tótkéri, jöttek a jásztelki, jöttek a portelki tanyák-
ról, Jánoshidáról, Berényből, Alsószentgyörgyről, 
Szentandrásról, Hatvanból. A hatvani Nagybácsi (ki 
először hozott nekem banánt) már előtte való nap  ko-
rán itt volt, mert onnan - mint mondta - nehéz volt a 
közlekedés. De jött, mindig jött, jókedvűn, vidám-
kodva, hóna alatt egy ötliteres demizsonnal, amely de-
mizson természetesen üres volt. Nagybácsinak ugyanis 
ilyenkor a portelki rokonok töltötték meg a jó savanyú 
homoki borukkal, amit minden évben ízes pirosborként 
hoztak, de inkább volt az barna és zavaros ámde ezen 
apróság senkit nem zavart, legkevésbé a Nagybácsit, 
amint őt az sem, hogy Neki a tisztaszobában a "Nagy-
szobában" vetették meg az ágyat, amit mi,itthoniak al-
vásra sohasem használtunk és nékem mindig úgy tűnt, 

hogy hideg, sírszagú, nyúlós, nyúlkálós, hideglelős ár-
nyékok keltek életre, a másik életből e másik életbe, 
mikoron borzongva benyitottam  a szoba sírósan nyi-
korgó nagyajtaját... Ez a komoran ünnepélyes hidegle-
lősen tiszta szoba valahogy sohasem tartozott a család 
nyüzsgő hétköznapi életéhez,- ott bent az Idő megállt, 
ott bent láttam mindenkit, mindenkit az ágyon kiterítve, 
akik egykori gyermekkoromban elmentek már rég va-
lahová, valahová, a "Szentmihály lován", És talán csu-
pán fáradt sóhajként maradt itt emlékük a Nagy-
szoba  rejtett, zugaiban... Ámde itt voltak az élő, na-
gyon is eleven és hangos rokonok, a rokonok, akikkel 
együtt eljött portelki homok minden vidámsága, a 
szentandrási szőlők meleg napsugara, a berényi jászföl-
dek nyakas huncutsága, jöttükre eltakarodott a ko-



8 

XXIII. évfolyam 3. szám 2020. szeptember 
mor árnyékok minden áporodott sír szaga, édes gyü-
mölcs, szőlő és virágillat táncolt a falu felett a sülthús 
a kalácsokéval,süteményekével...,  az udvarokon, az 
eperfák alatt az ágasfákon, bográcsokban birkapörkölt 
rottyant, aranyszínű csigaleves főtt a konyhákban, a 
falu tarkán pezsgett, csak az istállóba bekötött jószágok 
abrakoltak egykedvűen, a templomban a gyertyák ég-
tek, az orgona búgott, énekelt a templom,a gyerekek 
ünneplő ruháikban feszengve oly csodálattal  néztek a 
aranyba öltözött papokra  mint a régi pásztorok a  há-
romkirályokra a szentírásban, alig várva, hogy 
végre elvegyülhessenek a vásártéren pergő, 
forgó, sergő, harsányan rivalgó tarkabarka búcsúi soka-
dalomban a templom ájtatos tömjénszagú  véget nem 
érő imádságai és supellátos körmenete után... A ringlis-
pilt, a sergőt hajtani! Az volt ám a kiváltság! Hogyha 

három menetet  lehajtott valaki, egyet ingyen sergőzhe-
tett...! Ingyen! És az a sok csoda! Törökmézből, mézes-
kalácsból, savanyúcukorkákból, vattacukorból, .... és az 
ízük! Ma már nem csinálnak olyan finom ízeket, mint 
akkor gyermekkorunkban.... ("Így múlik  el a világ di-
csősége") Így múlnak el az ízek, színek, illatok, a régi 
kalácsok szaga, ünnepek, búcsúk, a sergők, fecskék, ro-
konok (elmúlt már  a,Nagybácsi, aki először hozott ne-
kem banánt) elmúlnak a nagynénik, elmúlnak a tiszta-
szobák, elmúlunk mi az emberek, nem lesz ki a sergőt 
hajtsa... (három menet után ugyebár egyet ingyen me-
het..)    Elmúlnak... hogyha hagyjuk! Bizony így van ez 
jó uraim...így bizony.                                                              

Budai Rudolf

 

ALATTYÁNI BÚCSÚ  
2020. 09. 27. (VASÁRNAP) 

HELYSZÍN: a megszokott helyen, Temető utca és környéke 
A RENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ ÁRUSÍTÁS INGYENES, HELYPÉNZ NEM KERÜL BESZE-

DÉSRE.
  

MEGHÍVÓ 
Értesítjük a lakosságot, hogy Alattyán község Önkormányzatának  

képviselő-testülete 
2020. 09. 25-én  (pénteken) 17 órakor FALUGYŰLÉST tart. 

Meghívott vendég: Pócs János országgyűlési képviselő 
Napirend: 

• Köszöntő 
• Tagintézmények beszámolója 
• Polgármester beszámolója 
• Egyebek                                                 Huszár Arnold 
                                                                     polgármester 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
(2020.06.16.-2020.08.31.)

Születés: 
• Farkas Szelina 
• Fehér Nándor 
• Horváth Dániel 
• Kalányos Efraim Florentin 
• Kállai Lajos Nelzon 
• Kosztor Bence 

Házasságkötés: 
• Molnár Gerda Diána – Szabó Csaba 
• Hamar Enikő Erzsébet – Balázs Richárd Ró-

bert 

• Urbán Tímea – Trásy György Zsolt 
• Fehér Rózsa – Farkas János 
• Sajben Erika – Oláh Zoltán 
• Urbán Fanni Edit – Móczó Gábor 

Haláleset: 
• Császár János 
• Móczó Attila Albert 
• Rimóczi Mihály 
• Szabóné Ballók Katalin 
• Takács Mihály
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